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 خالصه مديريتي  

  كه افزايش به سه ميليون و هزار بش 210توليد نفت خام ايران در اكتبر امسال با

هزار بشكه باالتر از برآورد اعالم  230هزار بشكه در روز رسيده است. اين رقم،  920

 .است اوپكشده منابع ثانويه 

 ممكن است هاي گاز در منطقه اروپا افزايش اخير قيمت ،برخي تحليلگران به گفته

 .باشديز بوده ها در آسيا نتأثير مناقصه خريد مصر و افزايش قيمت تحت

 الملل و بازرگاني وزارت نفت اعالم كرد معاون امور بين ،ايتارتاس به نقل از زماني نيا

-هاي لوک اويل، گازپروم، گازپرومدر ميانه ماه دسامبر امسال، ايران قصد دارد با شركت

 .نفت، موافقتنامه امضا كندنفت، زاروبژنفت و تات

 همكاري بيشتر در تجارت  شودبيني ميش، پيبراساس گزارش جديد بانك جهاني

 .يافت خواهدكاهش درصد از تغييرات اقليمي  32در حدود  2030تا سال  ،كربن

  ظرفيت بادي جهان  1،اطالعات منتشر شده انجمن انرژي بادي جهان آخرينبراساس

 تأمين خواهد كرد. 2016تا پايان سال درصد از تقاضاي جهاني برق را  5در حدود 

                                                 
1  .World Wind Energy Association (WWEA) 

 (5) انرژی والتمه تحناخبر

 دوره دهم
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   های نفتيو فرآورده بازار جهاني نفتوضعيت 

طوري به خود گرفت بهنخست ماه نوامبر قيمت نفت اوپك روند كاهشي  طي دو هفته

به ازاي هر بشكه دالر  58/43ميانگين آن به  ،نوامبر 4نخست منتهي به  كه در هفته

دالر  06/42درصد به  48/3اين ميزان با كاهش  ،نوامبر 11منتهي به  رسيد و در هفته

ها نقش داشتند كه به عوامل متعددي در بررسي تضعيف قيمت 1ازاي هر بشكه رسيد.به

  رد.گونه برشمتوان ايناز آنها را ميبرخي  2نقل از سايت وزارت نفت

رتبه كشورهاي عضو اوپك جهت پيشرفت نه چندان چشمگير كميته عالي. 1 

وزراي نفت اوپك در  .اكتبر 28ر در تاريخ هاي عملي توافق الجزايبررسي راه

سپتامبر در الجزاير توافق  28كنفرانس اوپك در العاده( )فوقيكصدوهفتادمين اجالس 

ميليون بشكه در  33تا  5/32ها، سقف توليد اوپك را به كردند كه در حمايت از قيمت

روز كاهش دهند اين درحالي است كه برخي كشورهاي غيراوپك نيز از عدم كاهش و 

ده است كه كراند. البته باركيندو، دبيركل اوپك اعالم توليد نفت خود سخن گفته فريز

ترين توليدكننده انرژي جهان، در توافق با اعضاي اوپك براي كمك به تراز روسيه، بزرگ

 .بازار، توليد نفت خود را محدود خواهد كرد

خام هاي نفتسازيخام در آمريكا. سطح ذخيرهسازي نفتافزايش سطح ذخيره. 2 

ميليون بشكه  6/482ميليون بشكه افزايش به  4/14اكتبر با  28آمريكا در هفته منتهي به 

خام و كاهش رسيد. تحليلگران داليل اصلي اين افزايش را باالرفتن حجم واردات نفت

خام از طريق با از سرگيري عمليات انتقال نفت. دانندها ميبرداري از پااليشگاهدرصد بهره

                                                 
1  . www.opec.org 

 .1395ماه آبان 18، 280 شانرژي، روابط با مجامع . نشريه هفتگي تحوالت نفت و گاز، مديريت كل اوپك و 2
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خام از هزار بشكه نفت 400روزانه  1،سي وي ديده متعلق به شركتط لوله آسيبخ

خام را در تگزاس با افزايش روبرو و عرضه نفت استكوشينك به تگزاس در حال انتقال 

ها در مقايسه محمولهها در بازار تكخام و كمترشدن قيمتكاهش قيمت نفت. كرده است

خام در سازي نفتعال در درياي شمال را به ذخيرهگران فهاي آتي، معاملهبا قيمت

 7است. براساس گزارشات منتشر شده، در حال حاضر حدود  هها تشويق كردنفتكش

 .ها ذخيره شده استخام در درياي شمال در نفتكش ميليون بشكه نفت

 خام ترش عراقاين امر، افت قيمت نفت .سوي عراقترش از انواع نفتافزايش عرضه . 3 

 .دالر در هر بشكه رساند 3/5دالر افزايش به  4/0خام شاخص برنت را با  در برابر نفت

به  ،فوب خارک ،قطعي انواع نفت خام صادراتي ايرانميانگين موزون قيمت غير

 است. ارائه شده 1مناطق مختلف جهان در جدول 

 

 16/11/2016-1/11/2016های انواع نفت خام صادراتي ايران طي . معدل قيمت1جدول 

 *نفت سنگين *نفت سبك مقصد

 05/39 65/40 مديترانه

 85/41 20/43 آسيا

 80/40 40/42 فوب سيدي كرير

 02/41 23/42 ميانگين موزون

 .: امور بين الملل شركت ملي نفتخذأم

روزان، سبك شامل: انواع نفت خام سبك ايران، سيري، الوان و سنگين شامل انواع نفت خام سنگين ايرران، فر  *

 سروش و نوروز است.

 

 

                                                 
1  . Seaway 
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هاي قيمت انواع فرآورده ،شركت ملي نفتالملل اساس اطالعات ارسالي امور بينبر

 است: ماه سال جاري به قرار ذيل بودهآبان 26نفتي در بازارهاي مختلف در تاريخ 

 
 های نفتي در بازارهای مختلف جهان . قيمت انواع فرآورده2جدول 

 ن(ازاي هر ت)دالر به

 بازار
 فرآورده

 آمريكا شمال اروپا مديترانه خليج فارس سنگاپور ژاپن

 90/518 75/457 25/466 43/481 88/495 74/507 بنزين

 83/422 50/411 75/392 16/407 06/417 13/424 نفتا

 28/476 25/440 25/432 04/435 44/445 84/455 نفت سفيد

 56/389 75/405 25/401 96/407 24/418 52/428 گازوئيل

 65/243 255 257 22/263 92/272 33/281 كورهنفت

 همان. مأخذ:

 

 1رشد توليد نفت در ميان كشورهای عضو اوپك

منبرع  دو  2در هر شمارهبه گزارش شبكه خبري بلومبرگ، منابع اوپك درباره توليد نفت 

يگرري  كشرورهاي عضرو و د   3«اعرالم مسرتقيم  »كره عبارتنرد از:    كنرد اطالعاتي ارائه مي

 .4«منابع ثانويه»دولتي معروف به سسات بينؤها و مخبرگزاري

بر اين اساس، ايران، عراق و ونزوئال اعالم كردنرد كره آمرار و ارقرامي كره در زمران       

تعيين ميزان كاهش توليد نفت اعضاي اوپك مبنا قرار خواهد گرفت، سربب افرت توليرد    

                                                 
 .1395ماه آبان 22. خبرگزاري شانا، شنبه 1

2. Oil Market Report, Opec  

3  . Direct Communication 

4. Secondary Sources  
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هراي  داده هرا خواسرتار اسرتفاده از   نه همين علرت، آ شود و باين كاال دركشورهايشان مي

 .انددولتي در اين زمينه شده

هزار بشكه افزايش بره سره ميليرون و     210توليد نفت خام ايران در اكتبر امسال با 

هرزار بشركه براالتر از بررآورد اعرالم       230هزار بشكه در روز رسيده است. اين رقم،  920

 .است اوپكمنابع ثانويه در شده 

هزار بشركه   776ميليون و  4عراق نيز اكتبر سال جاري ميالدي به توليد نفت خام 

 .برآورد اوپك استاز هزار بشكه بيشتر  215در روز رسيد كه اين رقم 

 10يررات انردكي داشرته اسرت و بره روزانره       يتوليد نفت عربستان در همين ماه تغ

 .هزار بشكه رسيد 625ميليون و 

ميليون و  33نفت خام اوپك )اكتبر امسال( به ع ثانويه، توليد منابهاي براساس داده

 .هزار بشكه در روز رسيد 640

آمده بدين معني است كه كشورهاي عضو اوپك براي رسريدن بره    دستاطالعات به

ميزان تعيين شده در آخرين نشست اين سازمان در سرپتامبر سرال جراري مريالدي در     

هزار در روز  640تا  هزار بشكه 100و  يك ميليون بين الجزاير، بايد توليد نفت خود را از

 .كاهش دهند

درصرد   16سپتامبر سال جاري ميالدي در الجزايرر،   28قيمت نفت پس از نشست 

كارشناسان بر اين باورند كه اجراي توافق ميان كشورهاي عضو و غيرعضرو  .افزايش يافت

 .هد شداوپك بر سر تثبيت توليد نفت، سبب ايجاد توازن در بازار اين كاال خوا

 



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 

 

 

6 

 1قيمت جهاني نفت در معامالت هفتهدرصدی  2كاهش 

بار ديگر ركورد شكسته و ترديردها در  اعضاي آن  پس از آنكه اوپك اعالم كرد توليد نفت

، قيمرت نفرت در پايران معرامالت     همورد اجرايي شدن طرح كاهش توليد را افرزايش داد 

 (21/8/1395) روز جمعره سرازمان اوپرك    .درصدي را تجربه كرد 2هفتگي افت بيش از 

ميليون بشكه در روز رسيده كه  64/33در ماه گذشته به  اعضايش اعالم كرد، توليد نفت

اوپك قصد دارد توليرد نفرت را كراهش    . هزار بشكه باالتر از ماه سپتامبر بوده است 240

گرذاران ترديرد دارنرد كره اوپرك بتوانرد در       دهد يا در سطح فعلي فريز كند، اما سررمايه 

گذاران همچنين نگران اين هستند نوامبر به چنين توافقي دست يابد. سرمايه 30ست نش

 .دنر د بره انردازه كرافي مرازاد عرضره را مهرار كن      ننتوان ،دست آمدكه حتي اگر توافقي به

اهش كر را براساس آمار اوپك، اين سازمان بايد روزانه يك ميليون بشركه از توليرد خرود    

 .ميليرون بشركه برسراند    33ترا   5/32مل كند و توليد را به ع تعهداتشتا بتواند به  دهد

سسه بيكر هاگز بود كه نشران داد تعرداد سركوهاي    ؤعامل كاهش قيمت نفت، آمارهاي م

 452مرورد افرزايش يافتره و بره      2نوامبر  11حفاري نفتي در آمريكا در هفته منتهي به 

 .ذشته بوده استهفته گ 24يكمين هفته افزايشي در طي وسكو رسيده كه بيست

 

 2بازار گاز تحوالت

اي برا  هفتره  8 الي 4جي براي تحويل  ان هاي المحمولهدر شمال شرق آسيا قيمت تك

يو رسيد. با نزديرك شردن بره     تي به ازاي هر ميليون بيدالر  95/6سنت افزايش به  15

                                                 
 .1238435. خبرگزاري تسنيم، كد شناسه خبر 1

 ،279ش  ،نشريه هفتگي تحوالت بازار نفت و گراز  ،(1395آبان  11 . مديريت كل اوپك و روابط با مجامع انرژي. )2

 . 8ص 
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 و كرره  ويرژه در ژاپرن  هجري، بر   ان هاي الرود تقاضا براي محمولهفصل سرما، انتظار مي

هرا  شود قيمت محمولهبيني ميهاي دسامبر الي ژانويه افزايش يابد. پيشجنوبي براي ماه

به ازاي هر  دالر 7و براي تحويل در ماه ژانويه به  دالر 5/6براي تحويل در ماه دسامبر به 

يو برسد. توافق بين خريداران و فروشندگان براي برداشت پيش از موعرد   تي ميليون بي

هرا را  محمولره قراردادهاي بلندمدت، تا حدودي تمايل خريداران براي خريد ترك  از محل

نتراي  مناقصره    اعرالم كاهش داده است. بازار شمال شرق آسيا در حال حاضر در انتظرار  

ها در زمستان است. وقروع  محمولهجنوبي و ارزيابي قيمت تك كرهكوگاس  خريد شركت

هراي گراز   سرازي اي منجرر بره كراهش ذخيرره    هزلزله و كاهش توليد برق از منابع هسرت 

در جنروب   ت.مين تقاضا در زمستان شده اسأجنوبي و اجراي مناقصات جديد براي تكره

اي، افرت دمراي هروا و    هراي هسرته  غرب اروپا، كاهش توليد برق در فرانسره در نيروگراه  

شردند.  سنگ باعث افزايش قيمت گاز در بازارهاي اصلي اين منطقه  افزايش قيمت زغال

يرو   تري  به ازاي هر ميليرون بري  دالر  80/5سنت افزايش به  50كه قيمت گاز با طوريهب

هراي گراز در منطقره    اند افزايش اخير قيمرت رسيد. البته برخي تحليلگران بر اين عقيده

ها در آسيا نيرز  تأثير مناقصه خريد مصر و افزايش قيمت تحترا بر موارد فوق هعالواروپا 

و  2018و  2017هراي  محموله براي سال 96قصه خريد اين كشور شامل بوده است. منا

 . محموله احتمالي ديگر است 12

 

 1برنامه ايران برای ورود به تجارت دريايي گاز

دربراره توسرعه ناوگران     ، مديرعامل جديد شركت ملي نفتكش ايرران سيروس كيان ارثي

                                                 
 .  (5658949) 82304387. خبرگزاري ايرنا، كد خبر 1
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 69ايران برا برخرورداري از    : اكنون شركت ملي نفتكشاظهار داشته استنفتكش ايران، 

تررين ناوگران كشرتيراني نفتري     ميليون ترن، برزرگ   5/15فروند كشتي و ظرفيت حدود 

كيفي ناوگان اين شرركت در دسرت   ويهايي براي توسعه كمّبرنامه .رودشمار ميجهان به

جي )گاز طبيعري   ان توان به ورود به بازارهاي جديد مانند الجمله آن مياجراست كه از

با توجه بره   .المللي اجرا خواهد شدهاي بينمايع شده( اشاره كرد كه با مشاركت شركت

ت ايرن  اجري در كشرور و صرادر    ان سيسرات ال أانردازي ت هاي وزارت نفت براي راهبرنامه

توسعه ناوگران   .بايد از اين فرصت استفاده بهينه كرد و به اين بازار نيز وارد شد ،محصول

هرچنرد   هاي شركت ملي نفتكش ايران است،از ديگر برنامهايع( جي )گاز م پي حمل ال

هاي حمل ال پي جي مجهز شرده امرا ايرن ناوگران بايرد برا هردف        به كشتياين شركت 

مديرعامل شركت ملري   .جي، توسعه يابد پي تقويت حضور كشور در بازارهاي جهاني ال

نفتكش ايران درباره نوسازي ناوگان نفتكش كشور نيز گفت: ناوگان نفتكش ايران، داراي 

نفتي اسرت كره نوسرازي آن در    هاي هاي متعددي براي حمل نفت خام و فرآوردهكشتي

 .ها قرار داردبرنامه

كره  سراله تردوين شرده اسرت     براي توسعه ناوگان شركت ملي نفرتكش يرك برنامره پرن     

براساس آن براي تقويت حضور در بازارهراي جهراني، بايرد ناوگران نفرتكش كشرور بهسرازي و        

البتره بحرث افرزايش ظرفيرت ناوگران مطررح نيسرت، بلكره نوسرازي ناوگران و            .نوسازي شود

هراي جديرد در يرك دوره    جايگزيني شناورهاي تا حدي قديمي داراي استاندارد باال با نفرتكش 

ها، شرايط خوبي براي افرزايش تعرامالت   ا توجه به لغو تحريمب .دارد قرار در دستور كارپن  ساله 

ثر در برازار بانكرينرگ   ؤحضرور مر  . المللي شرركت ملري نفرتكش ايرران فرراهم شرده اسرت       بين

با توجره بره اينكره شرركت ملري نفرتكش و       و  شودها( نيز پيگيري ميرساني به كشتي)سوخت
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هاي متعددي هستند، شرايط مناسربي برراي حضرور    كشتيراني جمهوري اسالمي، داراي كشتي

هراي متعرددي در   پااليشرگاه  .اسرت  و درآمدزايي براي كشور فرراهم شرده  در صنعت بانكرينگ 

كشور فعاليت دارند و نفت كوره با كيفيرت در منطقره مشرتريان خراص خرود را داردب بنرابراين،       

 .نيز افزايش دهيمفرصتي فراهم شده است كه حضور خود را در بازار بانكرينگ 

با توجه به محدوديت انتقال گاز از طريق خط لوله، بخشي از صادرات گاز ايرران بره   

جي انجام شود كه تحقق آن نيراز   ان صورت شناورهاي حامل المناطق دوردست بايد به

درصرد   30در حالي كه بريش از   .مين تجهيزات مورد نياز داردأها و تبه ايجاد زيرساخت

گيررد و ايرن صرنعت پيوسرته در حرال      جي صرورت مري   ان نيا از طريق التجارت گاز د

جي ايرران از وضرعيت مسراعدي برخروردار      ان هاي الگسترش است، روند اجراي پروژه

پرس از رفرع    .گرددمي هاي جديد و تحريم بازنيست كه علت اصلي آن به فقدان فناوري

جي برداشته و مذاكراتي نيز برا   ان الهاي اندازي پروژههاي خوبي براي راهها، گامتحريم

بره گفتره    .ها در ايران انجام شرده اسرت  المللي براي ساخت اين مجتمعهاي بينشركت

جري در برازار جهراني گراز نسربت بره        ان تحليلگران بازار جهاني انرژي، سهم تجارت ال

انتقررال از طريررق خررط لولرره در حررال افررزايش اسررت و بررر ايررن اسرراس، دارنرردگان و    

 .كنندگان گاز بايد حضور خود در اين بخش را توسعه دهندصادر

 

 1ها برای سوآپ نفتمذاكره جدی ايران با روس

الملرل و بازرگراني وزارت نفرت اعرالم كررد ايرران       امير حسين زماني نيا، معاون امور بين

در آغراز حجرم ايرن    . كندهاي روسي مذاكره ميپ نفت، با شركتآهاي سودرباره معامله

                                                 
 .95082215201. خبرگزاري ايسنا، كد خبر 1



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش ________________________________________ 

 

 

10 

اي كوتاه، ممكن است اين رقرم  هزار بشكه در روز باشد و در دوره 150تواند ها ميمعامله

 .هزار بشكه در روز نيز برسد 500به 

پ نفرت  آالملل وزارت نفت، ايران پيش از اين نيز درباره سوبه گفته معاون امور بين

د. با ايرن  اناما اين مذاكرات پيشرفتي نداشته ،با شركت روسنفت گفتگوهايي داشته است

ايتارتراس بره نقرل از زمراني نيرا      . دهنرد همه، دو طرف همچنان به همفكري ادامره مري  

هراي لروک   همچنين اعالم كرد در ميانه ماه دسامبر امسال، ايران قصرد دارد برا شرركت   

 .نفت، موافقتنامه اصولي امضا كندنفت، زاروبژنفت و تات - اويل، گازپروم، گازپروم

وزارت نفرت ايرران و وزارت انررژي روسريه      مسئوالنكنيم يبيني موي افزود: پيش

بررراي  ايررراندربرراره معرفرري شرررايط و قراردادهرراي جديررد همكرراري در صررنعت نفررت  

 .هاي روس، به زودي به توافق دست يابندشركت

نيا همچنين از برنامه خود براي ديدار با ويتالي ماركلوف، معاون مردير عامرل   زماني

د و گفت كه اين شركت براي مشراركت در توسرعه چنرد ميردان     شركت گازپروم خبر دا

 .گازي در خلي  فارس، تمايل دارد

 

 1های توسعه تجارت برق ايران در دوران پسابرجامتشريح برنامه

هاي توسعه تجرارت  هوشنگ فالحتيان، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در تشريح برنامه

دار، توسرعه مبرادالت   هاي اولويت: يكي از مهمترين برنامهبرق ايران در دوران پسابرجام گفت

 ويژه كشورهاي منطقه آسياي ميانه، مركزي و حوزه قفقاز است.برقي با كشورهاي همسايه به

وي با اعالم اينكه بر اين اساس توسعه مبادالت برقي برين ايرران و تركمنسرتان در    

                                                 
 .  3821802، كد خبر 1395ماه آبان 22. خبرگزار مهر، 1
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ور انجام شرده اسرت، اظهرار داشرت:     دستور كار قرار گرفته و مذاكرات نهايي بين دو كش

كيلوولرت انتقرال بررق و انررژي برين ايرران و        400اكنون ساخت يرك خرط انتقرال    هم

 تركمنستان آغاز شده است.

ساخت اين خط انتقال ترا دو سرال    ،اساس برنامه زمانبنديكيد بر اينكه برأفالحتيان با ت

برداري از ايرن شربكه جديرد بررق، حجرم      رسد، يادآور شد: با تكميل و بهرهآينده به پايان مي

 يابد.مبادالت برقي بين ايران و تركمنستان تا سقف حدود سه برابر افزايش مي

مگاوات برق بين ايران و تركمنستان  350اكنون حدود معاون وزير نيرو با بيان اينكه هم

برادالت بره   حجرم م  ،كيلروولتي  400برداري از خط جديرد  كيد كرد: با بهرهأشود، تتبادل مي

 يابد.حدود يك هزار مگاوات افزايش مي

اين مقام مسئول همچنين از افزايش حجم مبرادالت بررق برين ايرران و تركمنسرتان از      

مگاوات خبر داد و گفرت: سراخت خرط انتقرال      200مگاوات فعلي به حدود يك هزار و  350

سال  5/1كه تا حدود  هاي ايران آغاز شدهكيلوولتي بين ايران و ارمنستان توسط شركت 400

تر از انجام مذاكراتي با گرجسرتان، جمهروري   آينده به پايان خواهد رسيد. وي همچنين پيش

كيد كررده برود برا    أمنظور اتصال شبكه برق بين سه كشور خبر داده و تآذربايجان و روسيه به

اتحاديره  امكان اتصال شبكه برق كشور به كشرورهاي عضرو    ،اتصال شبكه برق ايران به روسيه

 شود.اروپا فراهم مي
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 1های تغييرات اقليمي را خواهد كاستبانك جهاني: همكاری بازار جهاني كربن هزينه

همكراري در تجرارت   برا افرزايش   شود بيني ميپيشبراساس گزارش جديد بانك جهاني 

يرك نگراه   . يابرد مري كاهش درصد از تغييرات اقليمي  32در حدود  2030تا سال  ،كربن

خصوص ابتكار عمل در قيمتگذاري كربن و ابزارهراي  همكاري اخير دراز وضعيت ي اجمال

 2، در گزارش قيمتگرذاري كرربن در كشرور و رونردها    قيمتگذاري كربن در سراسر جهان

 است. ارائه شده

قرارداد پاريس در سال گذشته، چارچوبي براي همكاري جهاني در بازارهراي كرربن    

برر قيمتگرذاري كرربن و نروع     اكنون اقردامات مبتنري  هم كشور 100ايجاد كرد. بيش از 

 رونرد كره   اند. در ايرن گرزارش اشراره شرده    همكاري خود در اين خصوص را اعالم كرده

حركت به سوي قيمتگذاري كربن رو به افزايش است و گفته شده كره از طريرق تجرارت    

ت برر كرربن و سراير    المللري، ماليرا  انتشار كربن در داخل و اطراف مرزها، اعتباردهي بين

درصرد را ترا سرال     50هاي جهاني تا بريش از  ها، بازار كربن قابليت كاهش هزينهمقياس

 كسب خواهد كرد. 2050

                                                 
1. World Bank. (18 oct 2016). "Global Cooperation Through Cabon Markets Could 

Cut Climate Mitigation Costs Daramatically. New World Bank Repor. Retrieved 

from http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/10/18/global-

cooperation-through-carbon-markets-could-cut-climate-mitigation-costs-

dramatically-new-world-bank-report. 

2  . State and Trends of Carbon Pricing 2016. 
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 20171های بادی جهان در سال گيگاواتي نيروگاه 500ظرفيت 

هراي  نيروگراه ظرفيرت   2،اطالعات منتشر شده انجمن انرژي برادي جهران   ينآخربراساس 

درصد از تقاضاي جهاني برق را تأمين خواهرد كررد. براسراس ايرن      5حدود بادي جهان در 

 486456بره   2016هاي بادي در سراسر جهان تا پايان ماه ژوئرن  گزارش، ظرفيت نيروگاه

. در مراه ژوئرن سرال جراري     دهرد انه را نشان مييدرصد رشد سال 1/16مگاوات رسيده كه 

درصرد از تقاضراي جهراني     7/4جهان نصب شده تا ي در سراسر اهاي بادي به اندازهتوربين

 د.رسيخواهد  برداريبهرهبه گيگاوات ديگر نيز تا پايان سال جاري  40برق برآورده شود و 

 500ي جهان، برا فرر    ددبيركل انجمن انرژي با 3،براساس اظهارات استفان سانگر 

جهاني برق بره ايرن    درصد از عرضه 5بادي نصب شده تا پايان امسال،  ظرفيتگيگاوات 

هاي انرژي مناقصه افزايش تعدادشود. وي تأكيد كرد با وجود اين، طريق پوشش داده مي

هاي خصوصي در مقيراس كوچرك تحرت فشرار قررار      ها، بخشازسوي دولت برگزار شده

. اين امر پيش از اين از سرعت رشرد اكثرر   رفتخواهند  بيرونگرفته و رفته رفته از بازار 

به لحاظ خود  بود اروپا برتري ديرينه كه باعث شده طوريروپايي كاسته بود بهبازارهاي ا

در آسريا را از دسرت بدهرد. سرهم     و تروي  اين نوع انرژي صادرات تجهيزات انرژي بادي 

بادي در جهان ترا پايران ژوئرن     درصد از ظرفيت نصب شده 33اروپا از انرژي بادي فقط 

ايرن  هاي انجام شده در آلمان، فرانسه و ايتاليا رغم نصبو بهاست  سال جاري اعالم شده

                                                 
1. "Worldwide Wind Capacity to Reach 500 GW Mark by 2017", World Energy 

Council. Retrieved from http://www.gwec.net/insights-from-the-global-wind-

energy-council-2016-outlook/  
2  .World Wind Energy Association (WWEA) 

3. Stefan Gsanger 
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نصب چنردين ظرفيرت نيروگراه برادي در     طي سال جاري ست. اكاهش  دهندهآمار نشان

 2017اي در سرال  اما تعريف يك سيستم جديد مناقصه ،شده است در نظر گرفتهآلمان 

زود: خبر خوش ايرن اسرت كره    بازار آلمان را با ركود همراه خواهد كرد. سانگر اف ،به نظر

 اكنون شاهد بازار قدرتمندي از انرژي بادي در آمريكاي التين و آفريقا هستيم.  هم

در اين خصوص پيش افتاده و رتبه نهم جهان را به لحاظ بازار بزرگ  ايتاليابرزيل از  

ظرفيت برادي نصرب    2016اول سال  كه در نيمه طوريهب ،انرژي بادي از آن خود كرده

درصد اسرت.   5/12نرخ رشد  دهندهگيگاوات رسيده است كه خود نشان 1/1آن به  دهش

 رتبره  2018 باشد و در سرال  نقش كليدي داشته ايمنطقه لحاظبهرود برزيل انتظار مي

 نصيب خود كند.را در جهان ششم ظرفيت انرژي بادي 

ن صنعت انررژي برادي   پيشتازا نآلمان، هند، برزيل، چين، اسپانيا و آمريكا مهمتري 

برازار انررژي   در وجود اين، ژاپن و كره جنوبي به آرامري در حرال رشرد     . باهستندجهان 

دار بازار انرژي برادي  ترين طاليهعنوان تنها و بزرگبادي خود هستند و چين همچنان به

هاي بادي جديد نصب شرده  درصد از بازار جهان را به لحاظ توربين 46در جهان است و 

گيگاوات به ظرفيت بادي خود افرزوده   10 ،ماه 6ود اختصاص داده است. چين طي به خ

كرل   رشد سال گذشته بره ظرفيرت نصرب شرده    با ميزان  ،و با تركيب اين ميزان ظرفيت

بادي  هند از سال گذشته ظرفيت نصب شدهرسيده است.  2016گيگاوات در ژوئن  158

 است. گيگاوات رسيده 4/2به ركورد خود را نسبت به سال گذشته دو برابر كرده و 
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